
Piteå lovordades för sitt vattenprojekt 
GAMMALSVENSKBY  Piteå västra rotaryklubbs insatser för att förbättra 

vattenförsörjningen i Gammalsvenskby, svensksamhället i närheten av Svarta havet i 

Ukraina, fick idel lovord av gotlänningen Lars Thomsson, vindkraftsamordnare för region 

mitt och tidigare kommunalråd i Gotlands kommun. 

 

Thomsson gav uttryck för de goda insatserna från Piteås sida när han, som representant för Gotlands 

kommun och vänort till Gammalsvenskby, talade i samband med att byn firade sitt 230-årsjubileum den 

1 maj. Han framhöll då betydelsen av Piteårotarianernas insats för Gammalsvenskbys invånare, att ge 

dem bra tillgång till vatten. 

Svenskbyborna, har alltsedan 1782 lyckats bevara svenskheten i fråga om både språk och sedvänjor.  

Det var i fjol som representanter för Piteå västra rotaryklubb på plats, och i samarbete med 

rotaryklubben i Cherson, kunde presentera en finansiering för att få ordning på vattenförsörjningen i 

Gammalsvenskby. 

Regeringspengar 

Tanken var att det under innevarande vinter skulle installeras vattenmätare till runt några hundra 

hushåll.  

Detta för att få ordning på den vattenanarki som råder, vilken utsatt byns vattenförsörjning för stora 

störningar. Den gångna vintern har dock varit mycket kall i Ukraina varför arbetet inte kunnat påbörjas 

som planerat.  

Som en glad överraskning har Piteåklubben nu fått besked att vattenprojektet kommer att väsentligt 

utvidgas. Regeringen i Kiev har fått vetskap om Piteåbornas insatser.  

Borgmästare har från regeringen fått meddelande att regeringen, sedan de fått Piteåbornas projekt 

under ögonen, under innevarande sommar satsar pengar till nya vattenledningar.  

Till de nya ledningarna kommer vattenmätare att kopplas. Borgmästaren Natasja Visovskya i sin tur har 

lämnat besked att det nu även finns medel för att åtgärda vattenreningen, i form av en bättre filtrering.  

Under Piteåbornas besök i Gammalsvenskby ordnades i all hast ett improviserat möte utanför kyrkan i 

grannbyn Schlangendorf, där det slogs fast på vilken nivå vattenpriset skall läggas. Där Piteås krav om 

att pensionärerna skall avgiftsbefrias vann gehör. Något som nu närmast skall behandlas av de styrande. 

På marknadsplatsen säljs det mesta som invånarna i området behöver.  

Nu vill borgmästaren Natasja Visovskya ha en ny marknadsplats då den tidigare inte är den allra bästa.  

Till den hoppas hon få bidrag från Piteå till cement och framdragning av el. 
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